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 אגף תרבות
ואירועים

תושבים יקרים, 
כמדי שנה, רגע אחרי שאנו מברכים על יציאתנו ממצרים ויציאתנו מעבדות 
לחירות, אנו מציינים יחד את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ובשבוע שלאחר 
מכן את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ואת יום העצמאות. 
רכבת הרים רגשית של ממש שמנציחה את הקשר העמוק בין המחיר לזכות 

שניתנה לנו -  להיות עם חופשי בארצנו. 

בצל מגפת הקורונה וכדי שכולנו נוכל לקחת חלק פעיל באירועים, עמלנו 
השנה על תכנית אחרת, אך לא פחות מרגשת ומאחדת. את יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה נציין בטקסים בבתי הספר שבהם נעביר לדור הצעיר את 
שהיה ונבטיח יחד איתם שלעולם לא עוד. במקביל, ברחבי העיר יתקיימו 
ערבי "זיכרון בסלון" שבהם נזכה לשיחה אישית עם שורדי השואה ונשמע 

את עדותם.

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה יתקיים עבור משפחת 
השכול וישודר בעמוד הפייסבוק של העירייה ב-13 באפריל בשעה 20:00. 
24 שעות לאחר מכן במעבר חד נחגוג את יום העצמאות ה-73 של מדינת 
ישראל, כאשר הפעם אנו מביאים את המסיבה אליכם - בערב יעברו ברחבי 
העיר משאיות שמחה ויתקיימו מופעי זיקוקים מרהיבים ברחבי העיר. ביום 
העצמאות עצמו צפויה לנו חוויה כפולה שכן מטס חיל האוויר צפוי לעבור 
מעל עירנו )פרטים מדויקים נמסור בהמשך( ובמקביל נקיים את תחרות 

הקבב הטוב ביותר של אור יהודה. 

אני מודה לאגף תרבות ואירועים על הפקת אירועי העצמאות ומאחלת 
יום עצמאות שמח מלא בשמחה ובתקווה לבריאות,  לכולנו שיהיה לנו 

התחדשות ואחדות. 

דבר ראש העיר | ליאת שוחט

בברכה, 
ליאת שוחט
ראש העיר



 אגף תרבות
ואירועים

זיכרון בסלון
אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה

קפה אימא <<
יום שני | 5.4.21 | 19:00 | מחלקת הנוער - רח' חיים בר לב 11

פתוח לקהל הרחב

מועדון איילת השחר ע"ש יסמאו ילאו <<
יום שלישי | 6.4.21 | 18:30 | רחוב איילת השחר 17 | מיועד לבני הנוער

מחלקת הנוער <<
יום רביעי | 7.4.21 | 18:30 | רח' חיים בר לב 11 | פתוח לקהל הרחב

הצופים <<
יום שישי | 9.4.21 | 18:00 | שד' בן גוריון 3 | מיועד לחניכי הצופים



פתוח לקהל הרחב • הטקס ישודר בזום ובפייסבוק

בס"ד

זיכרון בסלון
 יום רביעי כ"ה ניסן תשפ"א 7.4.2021

 בשעה 19:30
 טקס יזכור במעמד ראש העיר ליאת שוחט ויו"ר הארגון יוסף זרוק

בבית המורשת משה הדדי 4 אור יהודה

עדות חיה מפי ניצול ג'אדו - אבי נעים 
סיפורו של ניצול השואה - יעקב ג'רבי

 הרצאה מאת שלמה אברמוביץ', 
 מחבר הספר היומן הגנוז ממחנה הריכוז ג'אדו 

תיעוד בלעדי, שכתב יוסף דעדוש בזמן אמת, במהלך שואת יהודי צפון אפריקה

 לפרטים: בית המורשת 03-5336268  
לימור חסון 052-958-0102 | ליליאנה 054-752-4006 

באי הטקס מחוייבים בהצגת תעודת מתחסן/מחלים | הפעילות מותאמת לבני נוער ואף לבוגרים



במעמ„ >
ר‡˘ העיר, עו"„ לי‡˙ ˘וחט

בה˘˙˙פו˙ >
„לילה ‡˘כנזי, מנהל˙ ‡‚ף החינוך

ה˘˘    ה˜רייה  מנהל  בר˜,  נ˙י  „"ר 
˘נ˙י˙ "יובלים"

הרב ‚יל י‡יר, מנהל הי˘יבה 
ה˙יכוני˙ "יע„ים"

ל˙˜˘ור˙  ˙יכון  מנהל  סער,  ‡מיר 
"ברנ˜ו וייס"

מור„י ‚י‚י, מנהל ˙יכון בי˙ ‡˜˘טיין 
˘הינם  ה˙יכוניים   מורי  נˆי‚ו˙ 
מיוח„ו˙  ביחי„ו˙  ולוחמים  מפ˜„ים 
ˆרור,  סלעי˙  בוחבוט,  חנן  בˆה"ל: 
יטרי˙, הרב יהו„ה פו˜ס, הרב  מי˜י̆ 

‡˘ר סב‚, נ‡ור רחמני, יוסי סו‡ט

על הפר˜ >
סיפורי מלחמה ו‚בורה ‡י˘יים 

מפי ˆוו˙י החינוך בעיר

מ˘מעו˙    | ‡חר˙"   ıר‡ לנו  "‡ין 
ערכיים  חינוכיים,  בהיבטים  ˜יומנו 
החינוך  ˘ל  ומ˜ומו  והיסטוריים 
למור˘˙ה  ה˘ייכו˙  ערכי  לביסוס 

˘ל מ„ינ˙ י˘ר‡ל

יום ראשון |  11/4/2021 |  19.00 | 

‡‚ף
החינוך

ב„ף הפייסבו˜
˘ל עיריי˙ ‡ור יהו„ה  

”שיח סלון”
ב˘י„ור י˘יר 

עם מנהלי ומורי ב˙י 
הספר ה˙יכוניים בעיר

'מח˘בו˙' | בין יום ה˘ו‡ה וה‚בורה

ליום הזיכרון לחללי מערכו˙ י˘ר‡ל ופעולו˙ ה‡יבה



"בנתיבי אבק וזמן"
ערב שירי לוחמים
שירים וסיפורים בתקופות זמן שונות, מוטיב הזמן יאחד על הבמה

את הדור הוותיק עם הדור הצעיר

יום ראשון 11/4/2021, כ"ט בניסן, שעה 20:30
היכל התרבות אור יהודה 

בהשתתפות: 

טל סונדק, עדי כהן, אורי בנאי, רוחמה רז 
נגנים: מיכאל גוטליב – עיבודים, קלידים 

ניר פופליקר – גיטרות 
דניאל תנחלסון – ויולה 

הערב ילווה במצגת עם מילות השירים.
  https://www.eventer.co.il/lohmim :הזמנת כרטיסים בקישור*

*עלות כרטיס 35 ₪ 
*הכניסה מותרת רק לבעלי תו ירוק )מחוסנים/ מחלימים(, מגיל 16 ומעלה 

שימו לב: חובה להציג תו ירוק בכניסה לאולם, הקופה תהיה פתוחה ביום 
האירוע החל מהשעה 19:30.  

 אגף תרבות
ואירועים



 אגף תרבות
ואירועים

עצרת יום הזיכרון המרכזית
לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה

במעמד
המשפחות

השכולות

יום שלישי | 13.4.21 | א' באייר | 20:00 | היכל התרבות אור יהודה
דלתות האולם ינעלו ב19:45

ישאו דברים << ליאת שוחט, ראש העיר | הרב ציון כהן, רב העיר 
משתתפים << הזמר שמעון בוסקילה | החזן רפאל חיון | להקת אלגרו

מנחה << איציק זיאת

חדר ההנצחה של חללי אור יהודה יהיה פתוח ביום זה בשעות
17:00 - 22:00 )כותר פיס, שד' משה דיין 27(

שימו לב! השנה בשל מגבלות משרד הבריאות הכניסה לטקס
תתאפשר למשפחות שכולות ומוזמנים בלבד. 

הטקס יוקרן בשידור ישיר בדף ה-     של עיריית אור יהודה.



ערב יום העצמאות
חוגגים 73 למדינת ישראל 

יום רביעי | 14.4.21 | ב' באייר 

20:30
משאיות שמחה אצלכם מתחת לחלון

עם המופע "מביאליק עד סטטיק" - שירי ילדים מכל התקופות והזמנים 
מביאליק, לאה גולדברג, ע. הלל, מרים ילן שטקליס, יהודה אטלס, עוזי 

חיטמן, נעמי שמר, דתיה בן דור ועד סטטיק ובן אל. 

 21:00
מופע מרהיב של זיקוקי דינור ברחבי העיר

 אגף תרבות
ואירועים



תחרות הקבב הטוב
של אור יהודה יוצאת לדרך 
יום חמישי | 15.4.21 | ג' באייר | החל מהשעה 10:30 

אמרתם יום העצמאות, אמרתם מנגל. אמרתם מנגל, אמרתם קבב!
לקבב המזרחי מוסיפים בצל קצוץ, כוסברה, צנוברים ובהרט. לקבב הטורקי 
יש מגוון תיבולים: חריף אש, חריף לייט ועם פיסטוקים. בקבב הרומני מוסיפים 
מלא שום. איך אתם עושים את הקבב שלכם? והאם הוא הכי טוב? 

רוצים להשתתף בתחרות? 
< לחצו כאן על הקישור לרישום או באמצעות אתר עיריית אור יהודה/דף הפייסבוק העירוני

< כתבו לנו על הקבב שלכם - דרך ההכנה, מאיזה בשר הוא עשוי, מהיכן למדתם להכין 
אותו ובעיקר - למה הוא הכי טוב?
< צוות השיפוט יבחר 10 מתמודדים 

< השף יוסי שיטרית וצוות השיפוט יגיעו למתמודדים הביתה/ לפארק ביום העצמאות 
למבחן טעימות

< הפרס לזוכים ארוחת שף מפנקת
< התחרות תצולם ותוקרן בשידור ישיר בדף הפייסבוק של עיריית אור יהודה

< ההשתתפות  בתחרות אסורה על עובדי העירייה ועובדי נפגשים

 אגף תרבות
ואירועים

https://www.oryehuda.muni.il/978/?=d5ew6s16a41w15
https://www.oryehuda.muni.il/978/?=d5ew6s16a41w15


www.oryehuda.muni.il עיריית אור יהודה
זמינים עבורכם 24/7 במוקד 106 )גם ב-03-7402400(

 אגף תרבות
ואירועים


